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Editorial
Benvolgut/da veí/veïna,

Just aquests dies es compleix un any des que, rere rebre la con-
fiança d’una àmplia majoria de la ciutadania, vaig assumir la res-
ponsabilitat de ser l’Alcalde de Cerdanyola.

És per això que voldria aprofitar aquestes línies per repassar a 
grans trets les passes que hem aconseguit com a ciutat per millorar 
la vida dels nostres veïns i veïnes, durant aquests mesos, tot i que 
les circumstàncies no han estat gens fàcils.

Sense anar més lluny, hem hagut de fer front a una crisi sani-
tària sense precedents en la nostra història recent, que ens 
ha fet acomiadar-nos de massa persones estimades, però que 
també ha tret el millor de nosaltres com a ciutat. Hem demos-
trat una resiliència sense precedents.

En paral.lel, aquest any hem activat un gran pla de xoc de neteja 
de l’espai públic que es va veure reforçat amb la crisi sani-
tària. Sabem que queda molt per fer, per això la neteja és i serà una 
de les prioritats d’aquest govern, així com el manteniment i millo-
ra permanents de carrers, places, parcs, jardins i barris en el 
seu conjunt.

De la mateixa manera, hem aconseguit desbloquejar la refor-
ma del cementiri municipal, garantint la dignitat dels difunts i de 
les seves famílies. Així mateix, aquesta acció ens ha permès iniciar, 
per fi, les obres del tanatori municipal que tant necessita la ciutat.

Hem desencallat l’aprovació inicial del Pla Director Urbanís-
tic del Centre Direccional; un espai que ens ajudarà a créixer bé, 
amb empreses d’alt valor afegit, habitatges de protecció ofi-
cial i nous espais comunitaris que ofereixin més serveis i zones 
verdes.

També hem fet els primers passos per normalitzar i potenciar 
les relacions de l’Ajuntament amb la Universitat Autònoma i 
el Sincrotró ALBA, amb l’objectiu d’avançar plegats en la consoli-
dació de Cerdanyola com a ciutat del coneixement.

D’igual manera, no podem passar per alt que la ciutat va començar 
l’any amb un nou pla d’inversions de mandat i un pressupost 
municipal. El primer, de fet, aprovat amb normalitat dels darrers 5 
anys, i el primer del mandat 2019-2023 impulsat pel nou consistori. 
Es tracta de l’eina clau que ha de servir per consolidar una gestió 
municipal eficaç i eficient al servei de les persones.

Cuidem-nos molt i caminem units amb pas ferm cap al futur.

Apreciado/a vecino/a,

Justo en estos días se cumple un año desde que, tras recibir la confianza 
de una amplia mayoría de la ciudadanía, asumí la responsabilidad de ser 
el Alcalde de Cerdanyola.

Es por eso que quisiera aprovechar estas líneas para repasar a grandes 
rasgos los pasos que hemos conseguido como ciudad para mejorar la vida 
de nuestros vecinos y vecinas durante estos meses, aunque las circunstan-
cias no han sido nada fáciles.

Sin ir más lejos, hemos tenido que hacer frente a una crisis sanitaria 
sin precedentes en nuestra historia reciente, que nos ha hecho des-
pedirnos de demasiadas personas queridas, pero que también ha 
sacado lo mejor de nosotros como ciudad. Hemos demostrado una 
resiliencia sin precedentes.

En paralelo, este año hemos activado un gran plan de choque de lim-
pieza del espacio público que se vio reforzado con la crisis sanita-
ria. Sabemos que queda mucho por hacer, por eso la limpieza es y será una 
de las prioridades de este gobierno, así como el mantenimiento y mejo-
ra permanentes de calles, plazas, parques, jardines y barrios en su 
conjunto.

Del mismo modo, hemos conseguido desbloquear la reforma del 
cementerio municipal, garantizando la dignidad de los difuntos y de sus 
familias. Asimismo, esta acción nos ha permitido iniciar, por fin, las obras 
del tanatorio municipal que tanto necesita la ciudad.

Hemos desatascado la aprobación inicial del Plan Director Urba-
nístico del Centro Direccional; un espacio que nos ayudará a crecer 
bien, con empresas de alto valor añadido, viviendas de protección 
oficial y nuevos espacios comunitarios que ofrezcan más servicios y zo-
nas verdes.

También hemos dado los primeros pasos para normalizar y potenciar 
las relaciones del Ayuntamiento con la Universidad Autónoma y el 
Sincrotrón ALBA, con el objetivo de avanzar juntos en la consolidación 
de Cerdanyola como ciudad del conocimiento.

De igual manera, no podemos pasar por alto que la ciudad comenzó el 
año con un nuevo plan de inversiones de mandato y un presupuesto 
municipal. El primero, de hecho, aprobado con normalidad en los últimos 
5 años, y el primero del mandato 2019-2023 impulsado por el nuevo con-
sistorio. Se trata de la herramienta clave que debe servir para consolidar 
una gestión municipal eficaz y eficiente al servicio de las personas.

Cuidémonos mucho y caminemos unidos con paso firme hacia el futuro.

Carlos Cordón Núñez
Alcalde de Cerdanyola del Vallès
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La Taula per a la reconstrucció social i econòmica 
aprova més d’un centenar d’actuacions
El govern municipal mobilitzarà 4,5 milions d’euros per fer front als efectes de la COVID-19. El ple de 
juny va aprovar una modificació pressupostària de 2,2 milions d’euros per garantir la seva viabilitat

A l llarg del mes de maig 
es van dur a terme qua-
tre sessions de treball 

en el marc de la Taula per a la 
reconstrucció social i econòmi-
ca de Cerdanyola del Vallès  amb 
la participació de prop d’una 
cinquantena de representants 
de col·lectius de l’àmbit social i 
econòmic de la ciutat, així com 

de totes les formacions políti-
ques presents al consistori.
El govern municipal mobilitza-
rà 4.500.000 euros a finançar el 
pla de xoc aprovat  per la Tau-
la per a la Reconstrucció. I per 
assolir aquesta fita, el ple, en la 
sessió ordinària del mes de juny, 
va aprovar per unanimitat una 
modificació pressupostària de 
2.255.639 euros que es desti-
naran a garantir una part de les 

109 mesures acordades. El regi-
dor de Serveis Econòmics, Ja-
vier Sánchez, qualifica els ajuts 
com “els més importants que 
ha portat a terme aquest Ajun-
tament amb l’objectiu principal 
d’acompanyar i protegir a les 
persones que més estan patint 
les conseqüències de la crisi sa-
nitària”.

Necessitats bàsiques
La modificació del pressupost 
ha permès disposar de forma 
immediata de 200.000 euros 
a fi de garantir les necessitats 
bàsiques i pal·liar qualsevol 
nova situació de vulnerabilitat 
conseqüència de la crisi sanità-
ria provocada per la COVID-19. 
En aquest sentit també s’ha 
augmentat en 13.000 euros els 
convenis de l’Ajuntament amb 

Església Evangèlica i Cáritas, 
per poder afrontar la seva tasca 
social entre la població més vul-
nerable de la ciutat.

Educació i infància
Un segon bloc de 619.896,59 eu-
ros, previst per donar resposta 
a les necessitats en l’àmbit de 
l’educació i per garantir les opor-
tunitats a la infància, tenint molt 
present l’oferta de casals d’estiu 
amb reforç educatiu. En aquest 
sentit s’ha aprovat una partida 
de 350.000 euros per adaptar els 
Casals d’estiu organitzats des de 
l’Ajuntament a les mesures sani-
tàries actuals. 
També, durant el període estival 
es garantiran les beques menja-
dor, i es continuaran proporcio-
nant els recursos necessaris als 
infants i famílies vulnerables per 
fer front al nou període escolar, 
com ja s’ha fet amb el reparti-
ment de suports i assegurant la 
connexió a internet dels alumnes.

Habitatge
Una nova bateria de mesures en 
l’àmbit de l’habitatge i l’exclusió 

Inforgrafia de les 
mesures acordades 
a la Taula per a 
la Reconstrucció 
ecònomica i social

En les sessions de treball han 
participat una cinquantena de 
representants de col·lectius de 
l’àmbit social i econòmic
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COVID-19

L’Ajuntament ha creat l’Oficina 
d’Ajuts COVID-19. Aquesta oficina 
ha de servir per prestar una assis-

tència integral, coordinada i especialitza-
da per a la tramitació d’ajuts econòmics a 
les persones físiques o jurídiques afecta-
des per l’impacte de la crisi sanitària. L’ofi-
cina estarà oberta fins al 28 de juliol a la 
sala Elisa Arimany de la Biblioteca. Per ser 
atès cal demanar cita prèvia al 674 400 136 
i el seu horari és de 9h a 13h i de 17h a 19h.

Els ajuts que es poden gestionar  a través 
de l’oficina COVID-19 són: Ajuts a les fa-
mílies per la reducció d’ingressos motiva-
des per la COVID-19; Ajuts per a persones 
físiques o jurídiques amb activitat que s’ha 

vist afectada pel tancament o amb activi-
tat que ha vist reduït els seus ingressos al-
menys un 75%; Ajuts per a subjectes pas-
sius de la taxa d’ocupació de la via pública 
per taules i cadires i parades als mercats o 
fires del divendres.

Oficina Ajuts COVID-19

residencial, preveient la imme-
diata posada en marxa de la Tau-
la d’Habitatge i l’activació del 
projecte sensellarisme que per-
metrà l’anticipació a possibles 
futures situacions d’emergència 
habitacional.

Gent Gran
Un paquet de mesures de 43.550 
euros en l’àmbit de la Gent Gran, 
la dependència i de les persones 
amb discapacitat, reforçant el 
seguiment telefònic a tota la 

gent gran sola per detectar pos-
sibles nous casos d’aïllament, i 
ampliant les prestacions oferi-
des des del Servei de Teleassis-
tència.

Violència masclista
També, mesures en l’àmbit de la 
regidoria de Feminisme per as-
segurar l’assessorament i l’aten-
ció a dones víctimes de violència 
masclista garantint a ple ren-
diment l’activació de protocols 
durant el mes d’agost.

Solidaritat i cooperació
En el document resultant, també 
es contemplen mesures en l’àmbit 
de la solidaritat i la cooperació, en-
tre les quals hi figura el compromís 
de dur a terme un acte en memòria 
de les persones que ens han deixat 
a la ciutat daurant l’estat d’alarma; 
aquest acte tindrà lloc el dimecres 
15 de juliol, a les 20h, al Teatre Ate-
neu. També es va acordar fer un 
reconeixement als treballadors i 
voluntaris que han jugat un paper 
transcendental en aquesta crisi.

Ajuts directes
Els paquets més ambiciosos 
són els destinats a les de me-
sures d’ajuda a l’impuls econò-
mic i fiscals (1.167.628,75€) i a la 
conciliació de la vida familiar i 
laboral, que preveuen els ajuts 
directes a petites empreses, au-
tònoms (900.000€) i famílies 
(2.368.100€)

Comerç i hostaleria
També mesures per un valor de 
373.000 euros per a la promoció 

econòmica, del comerç i l’hosta-
leria local, algunes de les quals ja 
s’han començat a implementar 
com la campanya de suport al co-
merç, els serveis i l’hostaleria de 
proximitat amb l’entrada a fase 1 
de la desescalada.
De la mateixa manera, mesu-
res en l’àmbit de la protecció de 
l’ocupació (330.000€) garantint 
l’acompanyament als autònoms 
i treballadors afectats per la crisi 
de la COVID-19.

Altres administracions
Sol·licituds econòmiques i fis-
cals a altres Administracions 
Públiques com demanar al Go-
vern d’Espanya poder destinar el 
superàvit i els romanents de tre-
soreria en polítiques i mesures 
que ajudin a la reconstrucció de la 
ciutat; sol·licitar a la Generalitat 
de Catalunya ajuts econòmics de 
mesures urgents complementà-
ries en matèria d’ajuts econòmics 
de caràcter social, contractació 
i mobilitat per fer front a la CO-
VID-19; i sol·licitar a l’AMB la bo-
nificació del Tribut Metropolità.

Espai públic
D’igual manera, mesures en 
l’espai públic per un valor de 
121.973,92 euros, com reservar 
per als vianants els caps de setma-
na els eixos principals de la ciutat 
per guanyar espai per a la població 
en detriment del vehicle privat, 
amb l’objectiu que la ciutadania 
pugui passejar de manera segura 
en espais prou amples per mante-
nir la distància de seguretat. Així 
com es continuarà insistint en la 
desinfecció de carrers i equipa-
ments de màxima concurrència, 
i se senyalitzaran oportunament, 
sempre que sigui possible, les re-
comanacions de les autoritats sa-
nitàries a carrers i equipaments.
I per últim, també s’implemen-
taran mesures en l’organització 
municipal per a la prevenció i 
contenció en els equipaments 
(42.639,11 euros) .

L’Oficina per a persones 
afectades per la COVID-19 
prestara una assistència integral, 
coordinada i especialitzada per 
a la tramitació d’ajuts

DOCUMENT FINAL DE LA 
TAULA DE TREBALL PER A LA 

RECONSTRUCCIÓ SOCIAL I 
ECONÒMICA DE CERDANYOLA
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GOBIERNO

El PSC llegó a la alcaldía 
del Ayuntamiento de Cer-
danyola con su lema de 

campaña bajo el brazo ‘Recupera 
Cerdanyola’. Un año después, el 
alcalde Carlos Cordón considera 
que ya han comenzado a hacerlo 
tomando decisiones importan-
tes y estableciendo unas bases 
sólidas para el futuro. A lo largo 
de este año una de las principales 
premisas del gobierno municipal 
ha sido llegar a consensos con los 
grupos de la oposición. Con En 
Comú Podem se firmó un acuer-
do programático y con otros se ha 
llegado a acuerdos puntuales. Aún 
así, el Alcalde destaca que “hemos 
intentado trabajar conjuntamen-
te con todos y todas y tratar a to-
dos por igual”. Cordón afirma que 
“seguimos abiertos a ampliar los 
consensos y está siempre ha sido y 
será nuestra voluntad”.

Medidas destacadas
Una de las primeras acciones 

fue desbloquear la reforma del ce-
menterio municipal e iniciar las 
obras del tanatorio municipal.

Durante este año también se ha 
activado un gran plan de choque de 
limpieza del espacio público. El Al-
calde reconoce que en este ámbito 
queda mucho por hacer e insiste 
en que “la limpieza es y será una 
de las prioridades de este gobierno 
así como el mantenimiento y me-
jora permanentes de calles, plazas, 
parques, jardines y barrios”.

El gobierno ha seguido apostando 
por la mejora del alumbrado públi-
co de la ciudad aplicando criterios 
de sostenibilidad, eficiencia ener-
gética y perspectiva de género.

Se ha aprobado de forma inicial 
el Plan Director Urbanístico del 
Centro Direccional. La aproba-
ción definitiva debía decidirse en 
abril pero el paro de los trámites 
administrativos por la crisis del 
coronavirus lo ha pospuesto. Car-
los Cordón explica que tanto el 
gobierno municipal como la Gene-

Reunió de l’equip de 
govern celebrada el 
passat 10 de gener 
als Laboratoris 
Valldaura, de l’Instituto 
per a l’Arquitectura 
Avançada de 
Catalunya

ralitat tienen la voluntad de sacar 
adelante la aprobación para poder 
desarrollar el proyecto que “nos 
permitirá crecer con empresas de 
alto valor añadido, viviendas de 
protección oficial y nuevos espaci-
os comunitarios que ofrezcan más 
servicios y zonas verdes”.

El gobierno de Cordón ha norma-
lizado y potenciado las relaciones 
con la Universidad Autónoma de 
Barcelona y el Sincrotrón Alba con 
“el objetivo de avanzar juntos en el 

camino de la economía del conoci-
miento”.

A finales del año pasado se apro-
baba un nuevo presupuesto mu-
nicipal y plan de inversiones que 
para el Alcalde “es una herramien-
ta clave que debe servir para recu-
perar una gestión municipal eficaz 
y eficiente”.

También se ha desbloqueado el 
planeamiento urbanístico del sec-
tor de la calle de Santa Teresa y se 
ha reanudado el frente común en-

Primer año de mandato del gobierno municipal
El Alcalde Carlos Cordón hace una valoración positiva del primer año al frente del Ayuntamiento 
a pesar de las grandes dificultades generadas por la crisis sanitaria del coronavirus

tre los Alcaldes del territorio a fin 
de reclamar la construcción del 
Hospital Ernest Lluch.

La crisis sanitaria
Y el último reto al que ha tenido 

que hacer frente el gobierno ha 
sido la crisis sanitaria provocada 
por el Coronavirus. Carlos Cordón 
ha explicado que “durante los últi-
mos tres meses hemos trabajado 
cada día para poner los recursos al 
alcance de la ciudadanía”. Cordón 

también ha agradecido el esfuerzo 
y consenso de los grupos políticos, 
agentes sociales y económicos 
para llegar a acuerdos y dar res-
puestas, y destaca las 109 propues-
tas surgidas de la Mesa para la Re-
construcción económica y social 
de Cerdanyola. En este ámbito, el 
gobierno tiene previsto destinar 
4,5 millones del presupuesto mu-
nicipal a paliar los efectos de la cri-
sis y 1,7 millones de estos se desti-
narán a ayudas directas.

Cordón: “seguimos abiertos
a ampliar los consensos y 
esta siempre ha sido y será 
nuestra voluntad”
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CIUTAT

L’Ajuntament ha trans-
format alguns dels prin-
cipals carrers de la ciu-

tat en espais per a les persones 
per tornar a omplir de vida els 
carrers amb seguretat.

Aquesta mesura té com a ob-
jectiu garantir que la ciutada-
nia pugui passejar de manera 
segura en espais prou amples 
per mantenir la distància de 
com a mínim dos metres entre 
persones. En el cas de no poder 
garantir aquesta distància és 
obligatori l’ús de mascareta en 
persones a partir dels 6 anys i 
recomanada en infants de 3 a 5 
anys.

Els trams de carrers estan re-
servats als vianants durant els 
caps de setmana entre les 17h 
dels divendres i les 23:55h dels 
diumenges

Els veïns i veïnes residents a 
les zones tancades a la circula-
ció poden seguir accedint als 
seus pàrquings si és necessari.

 Reforç de la neteja
Durant el cap de setmana es fa 

un reforç de la neteja a les vies 
tancades al trànsit i reservades 
als vianants. Hi ha un equip de 

Els carrers 
tancats al trànsit 
permeten passejar 
tranquil·lament a la 
ciutadania

Les principals vies de la ciutat es reserven
als vianants els caps de setmana
La mesura va entrar en vigor durant la fase 1 de la desescalada i es mantindrà fins a nou avís. El 
tancament al trànsit es fa des del divendres a la tarda fins el diumenge a la nit

neteja dedicat exclusivament 
als carrers tancats al trànsit 
escombrant, netejant i buidant 
papereres. A més, els dissabtes i 
diumenges a primera hora tam-
bé es fa un repàs de neteja  més 
profund.

Afectacions línies de bus
Algunes línies de bus han de 

modificar el seu recorregut du-
rant els caps de setmana. Són 
les línies e3, B4, B2, N62, A4, A7, 
SU1 i SU3.

CARRERS HABILITATS

Avinguda de la Primavera

entre plaça estatut i 

avinguda de Guiera

Avinguda Catalunya 

entre avinguda Primavera i 

plaça Enric Granados

Carrers Sant Martí i Sant Ramon

entre plaça Francesc Layret i 

carrer Anselm Clavé

Avinguda Canaletes

entre passeig Horta i carrer Costa

Cerdanyola acollirà campanyes 
de donació de sang quinzenals

E l primer i darrer dijous de mes 
Cerdanyola acollirà campanyes 
de donació de sang a l’Ateneu 

(carrer de la Indústria, 38-40). Les 
jornades es duran a terme de 10h a 

14h i de 17h a 21h i tindran un caràc-
ter quinzenal: 9 i 23 de juliol i 6 i 20 
d’agost.

Les persones que vulguin donar 
sang hauran de reservar l’hora al web 
donarsang.gencat.cat i seguir les me-
sures de seguretat establertes com 
ara fer servir el gel esterilitzant que 
hi haurà a la sala i guardar la distància 
mínima interpersonal. A més, se’ls hi  
facilitaran bolígrafs d’un sol ús.

Al juliol i agost es faran dues 
jornades mensuals. Tant 
aquesta com les posteriors 
funcionaran amb cita prèvia

#etsIMPRESCINDIBLE
Aquests dies, el Banc de Sang està 

fent una crida a la ciutadania per 
mantenir  el ritme de donacions, que 
continuen sent necessàries per a trac-
taments de càncer, accidents, parts 
amb complicacions, etc.

La donació de sang és un acte im-
prescindible per garantir l’assistència 
sanitària en els hospitals i cada dia es 
necessiten de 800 a 1000 donacions 
de sang a Catalunya.

Cerdanyola és un dels municipis que 
ha acollit diverses jornades de dona-
ció durant l’estat d’alarma. La darrera 
va ser el 25 de juny.
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UN PRIMER ANY A L’AJUNTAMENT: 
TEIXIR CONSENSOS, 

GESTIONAR LA DISCREPÀNCIA

CERDANYOLA EN LA 
NUEVA NORMALIDAD

UN ANY DE CARA A LA GALERIA

Mis primeras palabras van dirigidas en memoria de todos los 
ciudadanos y ciudadanas que nos han dejado durante estos 
meses de confinamiento, a consecuencia del COVID-19 o por 
otras causas. Es por ellos y ellas que desde el Ayuntamiento 
vamos a celebrar el próximo miércoles 15 de julio un home-
naje. Para honrar su memoria y acompañar, desde la distancia 
física pero la cercanía emocional, a todas las personas de su 
entorno.

En el proceso de desescalada es nuestra obligación como Go-
bierno recuperar la actividad en las calles. Lo hacemos con la 
vuelta tanto del Festival de Fantosfreak como del Festival de 
Blues, con los Casales de verano o con la construcción de un es-
pacio de juegos de agua en Cordelles. Queremos que nuestros 
mayores disfruten del verano con las actividades de “l’Estiu és 
gran” y los más jóvenes lo hagan con actividades pensadas des 
del Casal de Joves. Y todo ello sin olvidarnos de quienes más 
se hayan visto agraviados por esta crisis, ya que hemos puesto 
a su disposición un total de 109 medidas económicas y socia-
les derivadas de la Taula de Reconstrucción Social.

En definitiva, trabajaremos, dentro de la nueva normalidad, 
en construir el verano en Cerdanyola que todos y todas que-
remos.

                                          David González 

En Comú Podem Cerdanyola , vam arribar fa un any al Consistori com 
un nou grup municipal amb la voluntat de treballar per posar el benestar 
de la ciutadania al bell mig de la política local. Era l’objectiu expressat al 
nostre programa electoral i, per això, vam teixir consensos sobre acords 
programàtics, vam promoure el diàleg i hem fet el possible per evitar el 
bloqueig polític que anteriorment havia paralitzat la ciutat.

Fruit d’aquesta voluntat d’acords programàtics, s’ha pogut aprovar un 
nou pressupost municipal (anteriorment prorrogat durant tres anys) o 
hem fet possible donar solució a qüestions com les pistes de tennis i pà-
del del riu Sec (que estaven en situació d’abandonament), entre moltes 
altres coses.

No obstant això, és evident que hem deixat palès que mantenim posi-
cions pròpies en temes que discrepen de la posició del govern com ara: 
el projecte urbanístic de Santa Teresa, les moltes al·legacions contra el 
PDU del Centre Direccional ,els abocadors de la Plana del Castell o el 
model de les escoles-bressol municipals, que sempre hem defensat com 
un servei públic que ha de ser gestionat a través de l’empresa municipal.

I de sobte, la pitjor pandèmia en cent anys. Des del primer moment 
de l’Estat d’Alarma hem estat proactius en propostes i mesures que han 
quallat en la Taula per a la Reactivació Econòmica i Social de Cerdanyo-
la, un exemple d’èxit d’aquesta línia de treball de diàleg i consens demo-
cràtic que caldrà continuar amb tossuderia: teixint consensos i gestio-
nant discrepàncies. Cerdanyola ho necessita.

Aquest curs polític quedarà marcat per la crisi sanitària 
del coronavirus. En aquestes difícils circumstàncies, po-
dem dir amb orgull que Cerdanyola ha treballat conjun-
tament per pal·liar les conseqüències socials de la pan-
dèmia. Caldrà més esforç i unitat i, en aquest sentit, el 
govern podrà comptar amb la nostra ajuda, com fins ara.

Hem tingut i tindrem la ma estesa per gestionar aquesta 
crisi però hem de mantenir la nostra veu crítica amb la 
resta de l’acció del govern en aquest primer any.

El govern del PSC s’ha dedicat més a la gestualitat que 
a les accions reals. Hem vist molts comunicats i una gran 
exposició pública de l’alcalde però cap política ni valenta 
ni d’esquerres.

L’alcalde Cordón va votar a favor d’un augment del tri-
but metropolità, va rebutjar la nostra proposta d’uns im-
postos que fessin pagar més a qui més té i, quan ha hagut 
de triat entre una gestió pública o privada de les escoles 
bressol municipals s’ha decidit per la privada, permetent 
que grans empreses facin negoci amb l’educació dels més 
petits.

Demanem al govern de la ciutat menys gestos i més po-
lítiques d’esquerres.  

                                                                Iván González 

ESPAI DELS 
GRUPS 

MUNICIPALS

Cada grup municipal amb repre-
sentació al ple disposa d’un espai 
en aquesta secció d’opinió. El tema 
és lliure.

Als grups se’ls hi faciliten els caràcters 
dels que disposen per escriure. Si es 
supera el nombe de caràcters es re-
dueix el cos de lletra fins encabir el 
text a l’espai establert.
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GUANYAR-NOS EL FUTUR

JA FA UN ANY CERDANYOLA ESTÁ DE LUTO

Hem votat a favor de la modificació de crèdits propo-
sada pel govern per afrontar la crisi de la COVID-19. 
Al març ja demanàvem aquesta modificació i la creació 
d’una taula de treball que, tot sigui dit, han estat les mi-
llors eines per planificar la ciutat de cara un futur incert.

Com a Grup Municipal hem donat suport a unes millo-
res imprescindibles, amb tota la recança que ens genera 
la gestió del govern. L’ajuntament està sent lent en adap-
tar-se a les noves necessitats, les ajudes són insuficients 
i exigeixen massa burocràcia, i la Taula per a la Recons-
trucció es pot convertir en una apropiació de la partici-
pació ciutadana si no es concreta amb una calendaritza-
ció i un control de compliment de les mesures acordades.

Totes les crisis són una oportunitat per replantejar com 
volem que sigui el futur. Estem d’acord amb que l’hem 
de fer més sostenible, més solidari, de la mà d’unes ins-
titucions més eficaces en la prevenció i resolució de cri-
sis que, a més, haurà de ser més eficient en la gestió dels 
recursos. Que el dia a dia no ens privi de la mirada llarga 
que Cerdanyola necessita més que mai.

Desde Ciudadanos (Cs) Cerdanyola anunciamos que 
dejamos de participar en esta revista, al tener un carác-
ter meramente propagandístico y con un coste de más de 
30.000 eruos al año que pagamos todos los ciudadanos de 
Cerdanyola.

Dejar de malgastar dinero en este tipo de revistas parti-
distas permitiría disponer de más recursos para servicios 
sociales y para apoyar a nuestras empresas y autónomos, 
especialmente en momentos de crisis como el actual.

Nuestros mejores deseos para los trabajadores de ser-
vicios esenciales, enfermos, familiares y amigos de los 
fallecidos por el COVID-19 y a la ciudadanía por su  com-
portamiento cívico.

         

Fa un any es tancava una etapa marcada per les dificul-
tats de trobar consensos per a Cerdanyola. Des de Junts 
vam apostar per donar marge al nou govern, votant en 
consciència a favor de la ciutat, tot i que de vegades dis-
crepem en algun aspecte. Les polítiques del o tot o res 
acaben significant res per a la ciutadania. D’aquí veníem.

Per això vam pactar els pressupostos a canvi de refor-
çar l’Oficina del Pla Estratègic, d’iniciar els treballs per 
al Parc Arqueològic, suport al comerç urbà, la creació de 
l’Oficina de Promoció Empresarial amb un Pla de polí-
gons i avançar un any la renovació de l’enllumenat de Be-
llaterra. La majoria accions imprescindibles per al futur.

La temperatura política ha baixat i el govern ha anat 
fent, lentament i sense arriscar gaire, bàsicament ento-
mant els temes inajornables i mirant d’introduir alguna 
millora en una administració massa complexa.

Evidentment, ningú preveia la crisi del COVID19, però 
això no ens ha de fer canviar d’objectius: que ningú no es 
quedi enrere i garantir la viabilitat econòmica de la ciu-
tat avui i demà.

     Joan Sánchez

Mis primeras palabras son de recuerdo para todos aquellos 
vecinos de Cerdanyola que han fallecido por esta pandemia y 
mi pésame para sus familiares. A los que al dolor irreparable 
de esta perdida por esta cruel enfermedad, se ha sumado el 
dolor por no haberse podido despedir de sus seres queridos, 
que se fueron en agonía y en soledad.

El COVID-19 les ha robado a nuestros hijos sus abuelos, ya 
que la gran mayoría de defunciones, han sido personas que 
tenían más de setenta años.

Una generación que vivió la crueldad de la Guerra Civil y su-
frieron la posguerra en un país devastado, lleno de penurias, 
pobreza y hambre. Esos niños que tanto lucharon, que tuvie-
ron que trabajar sin descanso para sobrevivir y sacar después 
adelante a sus familias. Una generación que a pesar de sus di-
ferencias ideológicas, fue capaz de dejar atrás una dictadura, 
unirse para construir un país, donde cualquier ideología pue-
da ser defendida de manera democrática.

Una generación que ha luchado y trabajado 16 horas diarias 
para darnos estudios a la generación que nacimos a finales de 
los años 60, principios de los años setenta.

Todas las personas que nos han dejado siempre formaran 
parte de nuestra historia, y por ello, su legado no puede ser re-
cordado como una cifra, sino con nombre y apellidos.

                 Manuel Buenaño

NO PARTICIPAMOS DE LA REVISTA
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L’oferta d’activitats d’estiu 
d’aquest any s’ha hagut 
d’adaptar a les mesu-

res de seguretat. En alguns ca-
sos seran diferents a les d’anys 
anteriors però en tots els casos 
els infants i els joves seran els 
principals protagonistes. Des de 
l’Ajuntament s’ha fet un especi-
al esforç per adaptar l’estructura 
dels casals d’estiu per garantir 
un entorn sanitàriament segur. 
A nivell pressupostari, s’ha in-
crementat la despesa en més de 
350.000 euros respecte l’any pas-
sat.

Un estiu actiu
400 infants i joves gaudiran 

dels diferents casals organitzats 
des de l’Ajuntament. El Polies-
portiu del CEM Can Xarau co-
mençava amb el primer torn amb 
74 infants que faran esports, jocs, 
natació, tallers... als diferents es-
pais del Complex Esportiu Mu-
nicipal de Can Xarau.

Al Parc Esportiu Municipal 
Guiera seran 24 els infants que 
participaran per torn en el Cam-

Infants jugant al Casal 
d’Estiu Municipal a 
l’escola Turó de Guiera

400 infants i joves gaudiran aquest estiu 
d’activitats municipals
El 29 de juny van començar les diferents propostes de casals d’estiu municipals, que s’allargaran 
fins a principis d’agost

Este verano, las personas 
mayores del municipio, 
han podido elegir entre 

un amplio abanico de activida-
des virtuales centradas en las 
necesidades e intereses que se 
han detectado entre este colec-

tivo en los últimos meses.
El programa de ‘L’Estiu és Gran’ 
quiere dar respuesta al colecti-
vo de personas mayores de 60 

años que en Cerdanyola repre-
senta un 27,1% de la población. 
Habitualmente durante el ve-
rano se reducen notablemente 
las actividades dirigidas a este 
colectivo y este año esta falta de 
oferta se ha visto aún más afec-
tada por la situación sanitaria.

Un verano activo
El programa de ‘L’Estiu és Gran’ 
ha ofrecido sesiones de entre-
namiento de la memoria, activi-
dades de música y movimiento, 
espacios donde desarrollar her-
ramientas para sentirse mejor, 
talleres para aprender a hacer 
uso del smartphone, charlas 
sobre automasajes y estirami-
entos.

Imatge del programa 
l’Estiu es Gran 2020

Las personas mayores se mantienen 
activas durante el verano
El programa ‘L’Estiu és 
Gran’ ha proporcionado 
un amplio abanico de 
actividades para el 
colectivo de personas de 
más de 60 años

pus Esportiu on faran esports, 
natació, cinema, sortides a la 
muntanya, tallers, jocs tradicio-
nals...

Finalment el Casal d’Estiu Mu-
nicipal s’està fent a les escoles La 
Sínia, Serraperera i Turó de Guie-
ra. Enguany el funcionament és 
per torns quinzenals i han estat 
250 els infants inscrits, 8 d’ells 
al casal adaptat. Els jocs d’aigua, 

tallers i activitats lúdiques, a més 
d’un dia de piscina a la setmana, 
serà el dia a dia dels infants par-
ticipants.

L’Estiu es Jove, amb 50 partici-
pants per torn, s’ha traslladat en-
guany a l’Institut Forat del Vent 
on faran activitats adreçades a la 
seva edat i també aniran un dia a 
la setmana a la piscina i un altre 
d’excursió.
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Acte en memòria de les 
persones que ens han deixat
durant l’estat d’alarma
L’Ajuntament organitza, el dimecres 15 de juliol, al Teatre Ateneu, un acte 
en record de les persones que ens han deixat durant la pandèmia

Des del passat 14 de març 
més d’un centenar de 
persones residents a 

Cerdanyola ens han deixat, víc-
times de la COVID-19 o no, i 
les seves famílies no han pogut 
acomiadar-les a causa de les 
estrictes mesures de seguretat 
imposades per evitar la propa-
gació del coronavirus.

L’acte organitzat per l’Ajun-
tament de Cerdanyola el di-
mecres 15 de juliol vol ser un 
homenatge a totes les persones 
que ens han deixat i per aquest 
motiu convida els seus familiars 
que ho desitgin a assistir-hi.

L’acte per recordar i acomia-
dar a les persones que ens han 
deixat en els darrers mesos i de 
les que no ens hem pogut aco-
miadar, serà un pas més cap a la 
nova normalitat en la qual ens 

trobem doncs serà el primer 
acte institucional presencial 
que es farà a la ciutat des del 
passat 14 de març.

Imatge de l’acte de 
dol que es farà el 15 de 
juliol a Cerdanyola

L’Escola d’Arts de l’Ateneu presenta una
àmplia oferta per al curs vinent
L’escola proposa 40 matèries en diversos nivells, organitzades en 77 grups classe i diversos horaris 
per facilitar que en gaudeixi la ciutadania

L’oferta de l’Escola d’Arts de l’Ate-
neu per al curs 2020-2021 serà 
àmplia i variada en tots els àmbits 

d’actuació. La proposta inclou tallers i 
cursos per a infants i joves. També ofe-
reix Joc en família per a infants de P3 
i P4 acompanyats d’un adult. L’oferta 
es complementa amb tallers que aglu-
tinen una gran varietat de tècniques 
adreçades, principalment, a les perso-
nes adultes, com ara l’acrílic, les tècni-
ques aquoses, la pintura a l’oli, l’escul-
tura, la ceràmica, el dibuix al natural 
amb model, el gravat i l’estampació, la 
joieria, l’art tèxtil, tapís, nusos i arpille-
res, arts decoratives i tècniques tradici-
onals aplicades a les arts plàstiques.

L’Aula de teatre contempla cursos de 

diferents nivells per a infants i adults. 
A més també ofereix circ contemporani 
per a infants.

L’Escola de Dansa ofereix diferents 
nivells de dansa creativa, clàssica (Ba-
llet) i jazz, modern i contemporani.

El curs vinent se seguirà fent el curs 
de microgimnàstica basat en el mètode 
de teràpia corporal que té com a base 
l’estirament i el desbloqueig de la cade-
na muscular posterior.

Inscripcions
Es poden fer a partir del 6 de juliol. Per 

a formalitzar-la cal obtenir el full de sol-
licitud d’inscripció i el llistat de cursos a 
l’OAC, a la recepció de l’Ateneu o bé a la 
seu electrònica de l’Ajuntament.

Cal emplenar-lo amb les dades que se 
sol·liciten i presentar-lo al registre mu-
nicipal. Es pot fer de forma presencial a 
l’Oficina d’Atenció Ciutadana o telemà-
ticament a la Seu Electrònica del web 
municipal (cal disposar de signatura 
electrònica).

L’Escola d’Arts de l’Ateneu tramitarà 
les sol·licituds per estricte ordre d’ar-
ribada i comunicarà la confirmació o 
denegació de la inscripció en funció del 
nombre de places disponibles en cada 
cas.

TOTA LA INFORMACIÓ DE 
L’ESCOLA D’ARTS DE L’ATENEU

El programa RecuperArt-19 
compta amb  la participació 
inicial de 16 museus i el seu 
objectiu és activar recursos 
personals per afavorir efectes 
positius en l’estat anímic per 
combatre l’ansietat, la depres-
sió i lleus manifestacions d’es-
très posttraumàtic en el col·lec-
tiu de professionals sanitaris.
El Museu d’Art de Cerdanyo-
la participa al projecte i posa a 
disposició de tot el personal sa-
nitari un itinerari de cinc peces 
de la seva col·lecció que podran 
treballar a partir del quadern 
guia: des de la joia modernis-
ta dels vitralls de les dames 
de Cerdanyola, les escultures 
d’Apel·les Fenosa i Elisa Ari-
many, la pintura mediterra-
nista de Josep de Togores, o la 
ironia de les il·lustracions d’Is-
mael Smith.

EL MAC 
participa al 
projecte 
RecuperArt



La desescalada

Cerdanyola en imatges

FOTOGRAFIES DE NÚRIA PUENTES



Casals d’estiu municipals
FOTOGRAFIES DE NÚRIA PUENTES
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Les piscines descobertes 
funcionen amb cita prèvia
La temporada de les piscines d’estiu del Bosc Tancat, Turonet i 
Montflorit finalitzarà el 6 de setembre 

Les tres piscines descobertes de la 
ciutat van obrir les seves portes a 
finals de juny i ho van fer amb al-

guns canvis de funcionament seguin les 
mesures de seguretat i higiene per evitar 
la propagació de la COVID-19.

Per fer ús de les piscines d’estiu cal de-
manar cita prèvia i seguir les mesures sa-
nitàries indicades. Totes tres tancaran la 
temporada el 6 de setembre.

Piscina del Bosc Tancat
El seu horari és de 10h a 19h . El seu afo-

rament aquest estiu és de 900 persones i 
per anar cal demanar abans  cita prèvia. 

Més informació a bosctanat.net

Piscina Turonet
El seu horari és d’11h a 20h al juliol i de 

10:30h a 19:30h a l’agost i primers dies de 
setembre. Per poder accedir a la piscina 
és necessari registrar-se i demanar cita 
prèvia  a piscinesestiu.cat/elturonet

Piscina Montflorit
El seu horari és d’11h a 19h amb dos 

torns de matí i tarda. El seu aforament és 
de 137 persones i és necessari demanar 
cita prèvia abans d’anar. Més informació 
a https://piscina-montflorit.makro.rest

Equitat digital d’infants i joves
en el tram final del curs

L’Ajuntament va subministrar 
180 connexions a internet, 200 
targetes SIM i 9 tauletes entre 
157 domicilis

Els museus 
de la ciutat 
reobren amb 
mesures 
de seguretat

L’operatiu dut a terme per l’Ajun-
tament ha permès minimitzar 
l’escletxa digital en el tram final 

del curs 2019-20. L’alumnat que no 

disposava de les eines informàtiques 
necessàries les ha tingut per poder 
acabar el curs. El material subminis-
trat per l’Ajuntament va ser: 180 con-
nexions a internet, 200 targetes SIM i 
90 tauletes (60 d’aquestes de l’Escola 
Municipal La Sínia). El material va ser 
distribuït entre 157 domicilis i el va fer 
Creu Roja. A més, des del Departament 
d’Educació de la Generalitat també es 

van facilitar 49 connectivitats i 42 tau-
letes.

Curs 2020-21
Els centres educatius han finalitzat el 
procés de matrícula amb gairebé més 
de mig miler d’alumnes que el curs 
vinent s’incorporarà a P3. 
D’altra banda, l’informe ‘Estat i evolu-
ció de la segregació escolar a Catalunya 
2020’ constata la millora en la distri-
bució equitativa de l’alumnat per raó 
d’origen entre els centres educatius de 
la ciutat. L’estudi situa a Cerdanyola en 
el lloc 23, millorant així la segona posi-
ció que ocupava en el darrer.

La piscina del Turonet va ser la darrera en obrir, el dilluns 29 de juny

E ls museus municipals van re-
obrir el passat 2 de juny i ho van 
fer seguint les mesures de segu-

retat i higiene establertes per evitar 
la propagació de la COVID-19.

Museu Ca n’Oliver
El Museu de Ca n’Oliver acollirà fins 
a finals de juliol l’exposició Dones: 
ficcions i realitats. També es pot visi-
tar l’exposició permanent i el Poblat 
Ibèric. 
Per concertar la visita s’ha de trucar 
al telèfon 93 580 45 00, de 9h a 14h de 
dilluns a divendres. Es dóna cita a un 
màxim de 10 persones cada hora, que 
es poden dividir en 2 grups de visita al 
poblat i l’exposició permanent. L’ho-
rari del museu és de dimarts a diven-
dres de 10h a 14h.

Museu d’Art
El Museu d’Art de Cerdanyola es pot 
visitar sense cita prèvia de dimarts a 
divendres de 17h a 20h. 
Es pot accedir a l’exposició perma-
nent i al taller de restauració de re-
lleus d’Ismael Smith. L’aforament de 
les sales s’ha reduït a 10 persones i el 
personal del museu fa l’acompanya-
ment per garantir una visita segura.
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Aprobada la convocatoria de subvenciones para 
el fomento del alquiler asequible en la ciudad
El plazo para la presentación de las solicitudes a las subvenciones comenzó el 1 de julio y se 
prolongará hasta el 30 de septiembre de 2020

La Junta de Gobierno Local 
dio luz verde a la convocato-
ria para fomentar el progra-

ma de mediación de alquiler social 
en Cerdanyola.

La finalidad de la convocatoria es 
otorgar subvenciones a los propie-
tarios de una vivienda ubicada en 
Cerdanyola del Vallés para gastos 
de mantenimiento de la vivienda 
en el año anterior a la firma de un 
contrato de arrendamiento en el 
marco del programa de mediación 
de alquiler social. Las subvencio-
nes son para:

Gastos de reparaciones o sustitu-
ciones de elementos de la vivien-
da, contratos de mantenimiento 
de equipos, seguros para deudas 
de alquiler durante la vigencia del 
contrato de alquiler en el marco 
del programa de mediación de al-
quiler social.

Gastos de obras de arreglo y 

puesta a punto de viviendas libres 
o desocupadas para reunir las con-
diciones mínimas de habitabilidad 
para ser alquilada en el marco del 
programa de mediación de alqui-
ler social. Incluye los gastos para la 
tramitación de certificados ener-
géticos o cédulas de habitabilidad. 
Queda condicionado a ponerlo a 
disposición del programa de medi-
ación de alquiler social.

Cantidad subvencionable
La cantidad de la subvención será 

hasta un máximo de 1.200 euros 

por aquellas viviendas que tengan 
un contrato de arrendamiento vi-
gente o lo suscriban antes de la fi-
nalización de la presentación de la 
solicitud en el marco del programa 
de mediación de alquiler social.

Para aquellas viviendas libres o 
desocupadas que hayan firmado el 
documento de adscripción al pro-

grama de mediación de alquiler 
social la cantidad subvenciona-
ble podrá ser hasta un máximo de 
1.500 euros.

Bolsa alquiler social
La bolsa del programa de medi-

ación de alquiler social de Cerda-
nyola es un servicio de mediación 
entre las personas propietarias de 
viviendas desocupadas y posibles 
inquilinos con el objetivo de incre-
mentar el número de viviendas en 
el municipio a precios asequibles 
con la garantía de que la Admi-
nistración vela por sus intereses, 
haciendo un seguimiento de la 
relación contractual y aportando 
seguridad y profesionalidad a pro-
pietarios y arrendatarios.

Plazo convocatoria
El plazo para la presentación de 

las solicitudes será del 1 de julio al 
30 de septiembre de 2020.

Para más información y obtener 
cita previa hay que ponerse en 
contacto con la Oficina Municipal 
de Vivienda de Cerdanyola. 

Panoràmica de 
Cerdanyola des del 
Turonet

La bolsa de mediación de
alquiler social tiene como
finalidad incrementar el
número de alquileres a precio 
asequible en la ciudad

OFICINA MUNICIPA DE VIVIENDA
CALLE FONTETES, 3

INFO.HABITATGE@CERDANYOLA.CAT
93 580 88 88 EXT. 3546

CERDANYOLA.CAT/HABITATGE
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Emergències  ............................................................................    
Policia Local  ................................................    
ABP Mossos d’esquadra  ...............................   
Policia Nacional (urgències)  ..........................................    
Comissaria de Policia Nacional  ................   
Servei d’Atenció a les dones
en situació de violència .................................  

TELÈFONS SANITARIS

CENTRES D’ATENCIÓ PRIMÀRIA
Cita prèvia Atenció Primària  ......................  
CAP Canaletes  ...................................................  
CAP Fontetes  .....................................................   
CAP Serraparera  ...............................................
CAP II(urgències) ..............................................
CAP II (visites) .....................................................
CAP II (Programa d’Atenció a la Dona)...

ALTRES TELÈFONS SANITARIS  
Centre de Salut Mental  .................................   
Creu Roja  ..............................................................  
Centre Hospitalari Parc Taulí  .....................  
Alcohólicos Anónimos  ..................................  
Parkinson Catalunya  .......................................  
AL-ANON familiars d’alcohòlics  ...............  
Ambulàncies (urgències)  ...............................
Associació Esp. Contra el Càncer ..............
  

ALTRES SERVEIS
UAB  .........................................................................
Servei Local Català  .........................................
Dones per la igualtat  ......................................
El Safareig  ............................................................

935 809 677 
936 916 161
937 231 010
933 177 777
935 800 311
933 103 953

061
932 002 099

937 284 444
935 910 740
935 944 470
935 806 363
935 942 216
935 942 111
935 942 199

112
112

 936 912 000 / 092
935 924 700

112
936 924 003

900 900 120

935 811 000
935 802 751
935 801 398
935 806 151

SERVEIS MUNICIPALS
Ajuntament (centraleta)  ..........................
Arxiu Municipal  ............................................
Ateneu  ...............................................................

Biblioteca Central Cerdanyola  .............
Casal de Joves ...............................................
Centre d’Informació, Atenció i
Recursos per a Dones (CIARD)  ...........
Cerdanyola Ràdio (105.3 FM) ................

Deixalleria Municipal  .................................
Escola Municipal de Música  ...................
EMD Bellaterra  ..............................................
Immigració i Cooperació .........................
Mercat Municipal Les Fontetes  ............
Mercat Municipal Serraperera  ..............
Museu d’Art de Cerdanyola (MAC)  ....
Museu de ca n’Oliver  .................................
Oficina Municipal d’Habitatge  ..............
Oficina Municipal d’Informació
al Consumidor  ...............................................
ORGT Diputació  ...........................................
Parc Esportiu Guiera  .................................
Servei Local de Català  ..............................
Servei de Mediació  .....................................
Servei d’Ocupació Can Serraperera  ..
Salut Pública  ..................................................
Serveis Socials  ..............................................
Zona Esportiva Can Xarau ......................

935 808 888
935 808 888 
935 808 888 
935 914 133
935 807 602
935 805 869

935 921 647
935 805 358
670 484 369
936 917 442
935 808 888
935 181 830
935 808 888
936 926 496
936 926 043
935 914 130
935 804 500
935 808 888 
935 808 888
934 729 170
935 863 636
935 802 751
935 808 888
935 947 050
935 808 888
935 808 888
936 917 704

Ext. 3164
Ext. 3870

Ext. 3962

Ext. 3765

Ext. 3297

Ext. 3110

Ext. 3855

Ext. 3730
Ext. 3770

TRANSPORTS
FF.CC.  ................................................................
RENFE Rodalies  ...........................................
SARBUS  ............................................................

Radio Taxi Vallès Occ  ................................

932 051 515
936 918 869
935 806 700
937 279 292
935 802 727
936 924 016
936 925 823 

TELÈFONS D’INTERÉS

Telèfon d’atenció ciutadana  010

JULIOL
1 PINETONS
2 ROVIRA
3 MERINERO
4 Rovira-Origen 
5 Rovira-St Andreu
6 TORRENTS
7 HIDALGO
8 RINCÓN
9 NOVELL
10 CAELLES
11 Rovira-Teruel
12 Rovira-Pereiro
13 RIZAL
14 HIDALGO VALLS
15 C. SELVA
16 L’AUDITORI
17 ORDIS
18 Rovira-Lluís
19 Rovira-J. Selva
20 SÁNCHEZ
21 COSTA
22 VALLS 
23 FERRER
24 GALCERÁN
25 Rovira-Rambla
26 Rovira-Álvarez
27 PINETONS
28 ROVIRA
29 MERINERO
30  ORIGEN
31 SANT ANDREU

AGOST 
1 TORRENTS
2 Rovira-Hidalgo
3 RINCÓN
4 NOVELL
5 CAELLES
6 TERUEL
7 PEREIRO
8 Rovira-Rizal
9 Rovira-Hidalgo Valls
10 C. SELVA
11 L’AUDITORI
12 ORDIS
13 LLUÍS
14 J. SELVA
15 Rovira-Sánchez
16 Rovira-Costa
17 VALLS
18 FERRER
19 GALCERÁN
20 RAMBLA
21 ÁLVAREZ
22 Rovira-Pinetons
23 ROVIRA
24 MERINERO
25 ORIGEN
26 SANT ANDREU
27 TORRENTS
28 HIDALGO
29 Rovira-Rincón
30  Rovira-Novell
31  CAELLES

CERDANYOLA
Álvarez:  C/Reis (Gal Unicentro)  ...................   936 926 721
Galceran:  Pl. Sant Ramon, 18  ............................   935 808 778
Hidalgo:  Ronda Cerdanyola, 1  ........................   936 922 368
Hid-Valls:  Av. de Canaletes, 11  ..........................   936 925 353
Lluís:  Altimira, 18  ............................................   936 924 708
Ordis:  Av. Rep Argentina,17  ........................   935 807 859
Pereiro:  Av. Catalunya, 49-B  ..........................   935 809 700
Teruel:  C/Sant Ramon, 182  ...........................   936 920 676
Rovira:  Pg. Cordelles, 67  ................................   935 921 399
Sánchez:  C/Santa Rosa, 36-38  .......................   936 923 184
C. Selva:  C/Torrent, 12  ........................................   935 947 430
Torrents:  C/Diagonal, 30  ...................................   935 803 904
Valls:  Av. Catalunya, 17  ................................   936 921 130
Novell:  Ctra. Barna, 216  ..................................   935 947 195
Orígen:  C/Pablo Picasso, 1 local 4  .............   937 687 299

RIPOLLET
Pinetons:  C/Palau Ausit, 1  ..................................   936 917 059
Merinero:  Ctra. Barcelona, 130  .........................   936 920 021
Rincón:  C/Magallanes, 4  .................................   936 920 086
J. Selva:  C/Calvari, 3-5  ......................................   935 809 523
St Andreu:  C/ Sant Andreu, 4  .............................   936 922 326
L’Auditori:  C/ Lluna, 6  ............................................   936 922 590
Costa:  C/ Verge del Pilar, 10  .......................   935 865 426
Rambla:  Rambla Sant Jordi, 89  ....................   936 912 473
Ferrer  Rambla Sant Jordi, 129 TDA 3  ....   936 922 336
Rizal  C/ Rizal, 1D  ...........................................   935 863 004
Caelles  C/ sant Josep, 12  ...............................   937 683 241

+ Farmàcies de guàrdia


